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Yrityskaupan hyväksyminen: Sievi Capital Oyj / Logistikas Oy ja Logistikas Han-
kinta Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV” tai ”virasto”) on 30.10.2020 ilmoitettu jär-
jestely, jossa Sievi Capital Oyj hankkii määräysvallan Logistikas Oy:ssä ja 
Logistikas Hankinta Oy:ssä (jäljempänä yhdessä ”kohteet”).  

1 Yrityskaupan osapuolet 

Sievi Capital Oyj (jäljempänä ”ilmoittaja” tai ”Sievi Capital”) on suomalainen 
pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia listaamattomiin pieniin ja keskisuu-
riin kotimaisiin yrityksiin. Sievi Capitalin portfolioyritykset toimivat maanraken-
nuskoneiden maahantuonnin ja myynnin, pelastusajoneuvojen valmistuksen 
ja myynnin, käytettyjen ja uusien hyötyajoneuvojen myynnin ja niihin liittyvien 
palveluiden sekä huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskaupan aloilla. 
Sievi Capitalin osake on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsingissä. Sievi Capi-
talin pääomistaja on suomalainen sijoitusyhtiö Jussi Capital Oy, joka sijoittaa 
pääasiassa arvopapereihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä toimii kiinteistö-
sijoituksen ja -kehityksen alalla. 
 
Logistikas Oy (jäljempänä ”Logistikas”) on varastointiin ja sisälogistiikkaan 
keskittynyt yritys, joka palvelee erityisesti teollisuuden, kaupan ja energia-
alan yrityksiä. Logistikas toimii kahdeksassa toimipisteessä kuudella eri paik-
kakunnalla Länsi- ja Keski-Suomessa. Logistikaksen palveluvalikoimaan 
kuuluu lisäksi tulo- ja lähtölogistiikan palveluita, kuljetuspalveluita, projektilo-
gistiikkaa sekä logistiikan asiantuntija- ja konsultointipalveluita. Logistikas 
Hankinta Oy (jäljempänä ”Logistikas Hankinta”) tarjoaa puolestaan hankin-
nan palveluita ja ostoihin liittyviä palveluita erityisesti teollisuuden ja energia-
alan yrityksille. 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kohteet toimivat valtakunnallisilla logistiikka-
palveluiden ja hankintapalveluiden markkinoilla. Ilmoittajan mukaan yksikään 
sen yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä ei toimi kyseisillä markkinoilla, eikä re-
levantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita siten ole tarpeen määritellä 
täsmällisesti. Yrityskaupan arvioimiseksi ilmoittaja on kuitenkin toimittanut 
KKV:lle tarkempia markkinatietoja kohdeyritysten toiminnasta sekä näihin toi-
mintoihin mahdollisesti liittyvistä ilmoittajan portfolioyhtiöistä.1 

 
1 Ilmoittajan portfolioyhtiöistä Suvanto Trucks Oy toimii uusien ja käytettyjen hyötyajoneuvojen myynnissä Suo-
messa. Logistikas käyttää liiketoiminnassaan hyötyajoneuvoja kuljetuspalveluiden tarjoamiseen. Lisäksi ilmoitta-
jan portfolioyhtiöistä huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäismyynnissä toimiva Indoor Group Holding Oy ostaa 
sisälogistiikkapalveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Ilmoittajan ja kohteiden liiketoimintojen välillä ei ole ilmoit-
tajan mukaan kilpailuoikeudellisesti relevanttia vertikaalista suhdetta, vaikka on mahdollista, että kohteet 
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KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän 
markkinamäärittelyn mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää 
avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu 
estävän kilpailua olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella 
osalla. 

Logistiikkapalvelut 

Osana laajempia logistiikkapalveluita Logistikas tarjoaa erityisesti varastoin-
tipalveluita ja  ulkoistettuja sisälogistiikan palveluita.2 Yhtiö tuottaa varastoin-
tipalveluita omissa varastotiloissaan Raumalla ja Jyväskylässä, sekä asiak-
kaiden omissa tiloissa. Palvelut muodostuvat asiakkaiden tarpeista riippuen 
tuotteiden ja komponenttien vastaanotto-, varastointi- ja keräilytoiminnoista. 
Ilmoittajan arvion mukaan varastointipalveluiden markkinan koko Suomessa 
vuonna 2019 oli myynnin arvoltaan noin 1,2 miljardia euroa, josta Logistikak-
sen markkinaosuus oli [0–5] %. Ilmoittajan mukaan Logistikaksen kilpailijoita 
varastointipalveluissa ovat esimerkiksi Schenker Oy ja DSV Solutions Oy. 
 
Ulkoistettuja sisälogistiikkapalveluita Logistikas tuottaa asiakkaan tiloissa ja 
lähtökohtaisesti asiakkaan tietojärjestelmiä hyödyntäen. Esimerkiksi teolli-
suuden alalla toimivan asiakkaan osalta yhtiön sisälogistiikkapalvelu kattaa 
tuotannossa tarvittavien komponenttien toimittamisen oikea-aikaisesti asen-
nusvalmiina tuotantolinjalle. Ilmoittajan mukaan ulkoistettujen sisälogistiikka-
palveluiden markkinan koko vuonna 2019 oli myynnin arvoltaan noin 1,1 mil-
jardia euroa, josta Logistikaksen markkinaosuus oli [0–5] %. Ilmoittajan mu-
kaan sen kilpailijoita ulkoistetuissa sisälogistiikkapalveluissa ovat esimerkiksi 
HUB Logistics Finland Oy ja Alfaroc Oy. 

Hankintapalvelut 

Logistikas Hankinta tarjoaa puolestaan hankinnan palveluita, joita tuotetaan 
sekä sen omissa toimitiloissa Raumalla että asiakkaan tiloissa. Yhtiön palve-
lukokonaisuus sisältää hankinnan asiantuntijapalveluita, hankintojen resur-
sointia, kotiinkutsupalvelua ja pienhankinta- ja ostopalvelua sekä hankinnan 
kokonaispalvelua. Ilmoittajan mukaan hankinnan palveluiden ulkoistaminen 
voi koostua yksittäisten palveluiden ostamisesta ulkoiselta palveluntarjoajalta 
tai hankintatoimen kokonaisulkoistuksesta. 
 

 
hankkisivat tuotteita tai palveluita ilmoittajan yritysryhmään kuuluvilta yhtiöiltä tai tarjoaisivat tuotteita tai palveluita 
näille muutoin kuin satunnaisesti. 
2 Lisäksi yhtiö tarjoaa niin sanottuja tulo- ja lähtölogistiikkapalveluita (lähilogistiikkapalvelut), jotka koostuvat pak-
kausten purkamisesta, komponenttien pesusta ja tarkastuksesta, esikokoonpanosta, ns. cross-docking -käsitte-
lystä eli ilman tuotteiden varastointia tapahtuvasta asiakkaan lastin käsittelystä ja aikataulutetuista toimituksista 
tuotantoon, jotka suoritetaan ennen varsinaista prosessia. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluu myös kuljetuspalve-
luiden tarjoaminen (kumppanien kautta) sekä projektilogistiikka, joka käsittää erilaisten huolintapalveluiden tarjoa-
misen. Näiden lisäksi yhtiö tarjoaa vähäisessä määrin myös logistiikan konsultointipalveluita. 
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Ilmoittajan arvion mukaan hankintapalveluiden markkinan koko Suomessa 
vuonna 2019 oli myynnin arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa, josta Logistikas 
Hankinnan markkinaosuus oli alle 15 %. Ilmoittajan mukaan Logistikas Han-
kinnan tärkeimpiä kilpailijoita olivat muun muassa Suomen kirjastopalvelu Oy, 
ValueSource Partners Oy ja Capman Procurement Services (Caps) Oy. 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole vaikutusta tehokkaaseen kilpailuun 
markkinoilla, sillä ilmoittajalla ja kohteilla ei ole horisontaalisesti päällekkäistä 
liiketoimintaa. 
 
Viraston markkinakuulemisessa on tuotu esiin, että logistiikkapalveluiden re-
levanttia maantieteellistä markkinaa saattaa olla tarpeen tarkastella valta-
kunnallista kapeampana. Lausuntopalautteessa on myös tuotu esiin alan toi-
mijoihin liittyviä huomioita. Ottaen kuitenkin huomioon, ettei yrityskaupan 
osapuolten toiminnassa ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai merkityksel-
listä vertikaalista suhdetta, virastolla ei ole ollut aihetta tarkastella mahdolli-
sia vaikutuksenalaisia markkinoita ilmoittajan esittämää tarkemmin. Viraston 
markkinakuulemisessa ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haital-
lisia vaikutuksia. 
 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan ilmoitettu yrityskauppa ei kilpai-
lulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suo-
men markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.  

 
4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sievi Capital Oyj 
hankkii määräysvallan Logistikas Oy:ssä sekä Logistikas Hankinta Oy:ssä. 
 
 

5 Sovelletut säännökset 
 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

6 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitus-
osoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Oskar Kaskela, puhelin 029 505 
3031, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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asiantuntija  Oskar Kaskela 


